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Sparkling Projects
Sparkling Projects verzorgt inspecties en ondersteunt bedrijven bij
subsidie-aanvragen op het gebied van duurzame energie. Onze
vennoten hebben jarenlange praktijkervaring en hebben elk hun
eigen specialisme. We volgen de innovaties in de sector en zijn op
de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van certificaten en
subsidies. Zo hebben wij het nieuwe Scope-12 certificaat behaald,
waarover we u informeren in deze factsheet

SCIOS SCOPE-12
De SCIOS scope 12 is een
inspectie van
zonnestroominstallaties.

Waar verschillende bedrijven
eerder ieder hun eigen
inspectiemethode hadden, is er
sinds 3 april 2020 een
gecentraliseerde inspectie: de
SCIOS scope 12. Ontwikkeld op
initiatief van het Verbond van
Verzekeraars. Door de toename
van het aantal
zonnestroominstallaties en de
magere kwaliteit van
installatiebedrijven, werd de
schadelast steeds groter.

Sparkling Projects is gecertificeerd voor het
uitvoeren van scope 12 keuringen.

Vraag offerte aan

Het doel van de scope 12 is dan
ook om er voor te zorgen dat
PV-installaties op één vaste
wijze worden gecontroleerd.
Waardoor de kwaliteit en
veiligheid van de installatie kan
worden geborgd

Hoewel deze inspectie
momenteel niet wettelijk
verplicht is, zijn er wel
verzekeraars die een Scope 12
inspectie verplicht stellen. Een
gecertificeerd systeem kan
leiden tot vermindering van de
stijging van de premie.

Hoe ziet een scope-12 inspectie er doorgaans uit?
Bij een Scope 12 inspectie wordt er gecontroleerd op de veiligheid
van de PV-installatie. De veiligheidsinspectie bestaat uit zowel een
visuele inspectie als metingen en beproevingen. De scope bestaat
uit de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en periodieke Inspecties (PI).
Naast de techniek wordt ook de bijbehorende documentatie
gecontroleerd.

Uw certificaat

EBI
De EBI bestaat uit de volgende onderdelen:
Controle op de aanwezigheid en akkoordverklaring van de
constructie berekeningen t.a.v. draagkracht van de daken
Verzamelen, bestuderen en mogelijk completeren van de
door de installateur opgestelde as-built documentatie
Het opslaan en beheren van deze documentatie
Opstellen inspectieplan
Inspectie op locatie met:
Controle op eisen m.b.t. de aanleg van de installatie
t.o.v. de omgeving en het gebruik
Controle van beschikbare tekeningen en
documentatie van de installatie
Visuele controle
Metingen en beproevingen, aan zowel het DC, AC
deel van de installatie, alsmede aan aarding en
vereffening met gecertificeerde apparatuur
Rapportage/verslaglegging van de bevindingen
Eventuele tekortkomingen worden vastgelegd
Indien er gebreken zijn gevonden, verzorgt de
installateur herstel
Na herstel volgt een herstelverklaring, waarmee u
kunt aantonen dat gebreken verholpen zijn
Controle op oplossing van eventuele restpunten door de
installateur

PI
Nadat de EBI is uitgevoerd, vindt er op voorschrift van de
verzekeraar een PI (Periodieke Inspectie) plaats. In ons
administratiesystemen borgen wij dat u tijdig geïnformeerd wordt
over herkeur.

Nadat de EBI is uitgevoerd,
wordt de inspectie afgemeld in
het SCIOS-portaal. De resultaten
van de inspectie worden
vermeld, ook wanneer er
tekortkomingen zijn gevonden.
wanneer deze tekortkomingen
worden verholpen, wordt dit
doorgevoerd in het portaal.

Uw Kosten
De kosten voor een scope 12
inspectie zijn sterk afhankelijk
van de omvang van de
installatie en de
toegankelijkheid van het dak.
Via een intake formulier stellen
wij de basis vragen om een
offerte te maken.

Referenties
Sparkling Projects is ervaren in Scope 12 keuringen. Hieronder ziet u voorbeeldprojecten

VRIESOORD te ‘S-HERTOGENBOSCH

3904 panelen,
1190 kWp

Totaal traject van subsidies, aanbesteding en
Scope 12 keuring

ELBURG FOODS B.V. te ELBURG
Inspectie in twee fases:
Fase 1:
- 1112 panelen
- circa 384 kWp
Fase 2:
- 812 panelen
- circa 317 kWp

Inspecteren om het risico op
brandgevaar te minimaliseren

REMKES te EPE
1268 panelen,
475 kWp

Afronding van het BREEAM Outstanding
traject van de nieuwbouw

FRUITMASTERS te GELDERMALSEN
7000 panelen,
2242 kWp

Sparkling Projects heeft bij
Fruitmasters de Scope 12 inspectie
uitgevoerd voor een installatie van
7000 panelen verdeeld over vier
daken

Wat kan Sparkling voor u betekenen?

